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Yleiskuva Infobric Ease järjestelmäkäyttäjien hallinnoijalle

Tämän pikaohjeen avulla saat yleiskuvan toiminnoista joita järjestelmäkäyttäjien hallinnoija suorittaa. Tätä ei tule pitää kattavana manuaalina, mutta pikaohjeea yleisimpiin toimintoihin joihin 
saatat törmätä järjestelmäkäyttäjien hallinnoinnin yhteydessä.

Kirjaudu Infobric 
Easeen
1. Avaa selain ja mene osoitteeseen  

http://ease.infobric.fi

2. Kirjaudu palveluun omalla käyttäjänimelläsi 
ja salasanallasi.

3. Valitse Asetukset vasemmasta alakulmasta.

4. Vasemmasta yläkulmasta näet minkä järjestelmäa-
siakkaan asetuksia hallitset. Mikäli sinulla on pääsy 
useamman järjestelmäasiakkaan tietoihin, voi valita 
toisen järjestelmäasiakkaan painamalla järjest-
elmäasiakas-painiketta vasemmasta yläkulmasta.
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Järjestelmäroolivaihtoeh-
dot
• Järjestelmäkäyttäjien hallinnoija - hallinnoi ja luo uusia 

järjestelmäkäyttäjiä sekä myöntää näille tarvittavat oikeudet.

• Järjestelmänvalvoja - hallinnoi yleisimpiä järjestelmäasiakku-
uden asetuksia sekä luo/arkistoi työmaita Infobric Easessa.

• Raportoinnin pääkäyttäjä - hallinnoi mihin raporttien oikeuk-
sia järjestelmäasiakkuudella.

Näin voit määrittää yhden tai useamman roolin käyttäjälle:

1. Valitse vasemmasta alakulmasta valikko Järjestelmäkäyt-
täjät.

2. Valitse käyttäjä jonka oikeuksia haluat muuttaa.

3. Järjestelmäkäyttäjäikkunassa voit määrittää halutut oikeudet 
ikkunan alareunan valikossa. Valitse käyttäjälle ne roolit  
aktiiviseksi jotka tarvitaan.  
 
  Oikeudet voidaan määrittää myös käyttäjän  
         luonnin yhteydessä. 
  

HUOM!

Sivu 2 / 5



© Copyright Infobric AB - Infobric Ease Pikaohje Järjestelmäkäyttäjien hallinnoija (ver 1.1)

Infobric Ease Pikaohje - Järjestelmäkäyttäjien hallinnoija Infobric Ease Pikaohje - Järjestelmäkäyttäjien hallinnoija

1)

Sivu 3 / 5

Uuden käyttäjän luonti
1. Valitse vasemman alakulman valikosta  

Järjestelmäkäyttäjät. 

2. Valitse ylävalikosta Lisää -> Manuaalisesti.

 Lisää etuliitteen jälkeen käyttäjän  
 etunimi ja sukunimi pisteellä erotettuna.  
 Esim. INFOBRIC\matti.meikäläinen 

3. Syötä käyttäjän sähköpostiosoite.

4. Valitse Seuraava. 

5. Täytä pakolliset tiedot 
Syötä myös käyttäjän syntymäaika ja maa.

6. Anna käyttäjälle salasana. 
  Kirjaa ylös luomasi käyttäjätunnus ja 
  salasana, sekä ilmoita nämä käyttäjälle.

7. Valitse Seuraava.

8. Valitse mitkä roolit käyttäjällä tulee olla ja  
valitse Seuraava. 

9. Tarkista tiedot ja viimeistele käyttäjän luonti  
valitsemallaa Luo järjestelmäkäyttäjä. 
  Mikäli saat varoituksen viimeistellessäsi 
  käyttäjän luontia, on mahdollista että kyseinen 
  käyttäjä löytyy jo järjestelmästä. 

HUOM!

HUOM!

HUOM!
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Etsi ja lisää käyttäjiä toiselta  
järjestelmäasiakkuudelta
Joskus saattaa tulla tilanteita joissa haluat antaa toisen järjestelmäkäyttäjän käyttäjälle oikeuden 
hallita mm. työmaan työntekijöitä. Lisätäksesi toisen järjestelmäasiakkuuden työntekijän työmaasi 
käyttäjäksi, valitse Järjestelmäkäyttäjät-valikko, ja ylävalikosta Lisää->Hakemalla.

Jotta käyttäjä olisi löydettävissä muilla järjestelmäasiakkuuksilla, tulee käyttäjätiedoissa olla valittuna 
kohta Julkisesti saatavilla.

    Käyttäjät voivat määrittää oman käyttäjänsä julkisesti saataville, mutta halutessasi  
                    määrittää toisen käyttäjän tiedot julkisesti saataville, on sinulla oltava Järjestelmäkäyt 
                    täjien hallinnoijan rooli.

Salasanan nollaus käyttäjille
Näin saat nollattua olemassa olevan käyttäjän salasanan: 

1. Valitse vasemmasta alakulman valikosta Järjestelmäkäyttäjät.

2. Etsi haluamasi käyttäjä ja klikkaa käyttäjänimeä. Käyttäjän tiedot aukeavat.

3. Syötä käyttäjälle uusi salasana.

4. Vahvista uusi salasana.

5. Viimeistele muutos valitsemalla ylhäältä Tallenna ja sulje. 
 
    Huomioithan että voit nollata ainoastaan oman järjestelmäasiakkuutesi käyttäjien  
            salasanan joihin sinulla on Järjestelmäkäyttäjien hallinnoijan oikeus. Mikäli salasana on    
            vain-luku tilassa, sinulla ei ole oikeuksia muuttaa salasanaa. Tälläisessa tilanteessa ole   
            yhteydessä ko. käyttäjän oman yrityksen Järjestelmäkäyttäjien hallinnoijaan. 
  

HUOM!

HUOM!
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Raportit 
Mikäli Raportoinnin pääkäyttäjä on aktivoinut joitakin raportteja Järjestelmäkäyttäjien hal-
linnoijille, voidaan näitä luoda vasemman alakulman valikosta Raportit. 

1. Valitse vasemman alakulman valikosta Raportit.

2. Valitse vasemmalta minkä raportin haluat luoda.

3. Valitse miltä työmaalta haluat ajaa raportin.

4. Valitse aikajakso.

5. Lisää tarvittaessa muita suodatusvaihtoehtoja raportille  Hakuvaihtoehdoista.

6. Valitse miten haluat tarkastella raporttia; Näytä ruudulla, Excel tai Excel 97-2003.

 Aikajakso voi olla korkeintaan yhden kuukauden ajalta. Halutessasi ajaa  
                 raportin esim. Yhdeltä kvartaalilta, tulee sinun ajaa kolme raporttia. 

 Raportteja voidaan ajaa sekä aktiivisista sekä arkistoiduista työmaista. 

Muiden käyttäjien yhteyshenkilö
Tilanteissa joissa muilla järjestelmän käyttäjillä ei ole riittäviä oikeuksia, he tarvitsevat apua 
oman käyttäjäroolinsa kanssa, esitetään heille Järjestelmäkäyttäjien hallinnoijan yhteystie-
dot, ja kehoitetaan olemaan yhteydessä häneen. 

HUOM!

HUOM!


